2013‐ 2017 সােলর জনয্ েকৗশল গত পিরকlনা
পূবর্ টরেnার বয়েজ েদর aিধকতর kমতায়ন o েযাগােযাগ sাপন

হারমিন হল েসnার ফর িসনীয়সর্ / কল‐e সািভর্ স iনক,

আমােদর pধান agািধকার সমূহ:

তার নুতন পিরকlনার কাজ েশষ কেরেছ। e পিরকlনায়

ধু তার আগামী সাের িতন বছেরর eকিট িদক িনেদর্ শনা 1। বতর্মান কাযর্ kম সমূহ বজায় রাখা eবং বৃিd সাধন করা:
eবং েবাডর্ aব আমােদর pধান লkয্ বতর্ মান েসবা eবং কাযর্kম সমূহ abয্াহত রাখা। eর মেধয্ আমােদর
িডেরkর eর সহয়তায় গেড় uেঠেছ। ei পিরকlনায় পিরবহন বয্বsার বতর্ মান ধারণ kমতা বজায় রাখা। আমরা নতু ন সহেযাগী pিত ােনর
বয়sেদর kমতায়ন eবং েযাগােযাগ sাপেন িনmেlিখত সাহােযয্ eবং কাযর্kেমর মাধেম েসবার মান unিতর েচsায় িনয়িজত থাকেবা।
2।পিরকlনা বাsবায়েন েসবা gহণকারীেদর আেরা সmৃk করা:
পাচিট িবষেয়
t েদয়া
হেয়েছ:
েদয়া হেয়েছ। যা আপনােদর পরামেশর্

আমরা েসবা gহনকািরেদরেক পিরকlনা বাsবায়েন সmৃk করেত pিতjাবd থাকেবা।

1। বতর্ মান
কাযর্kম সমূহ বজায়
5। পিরচালন kমতা
বৃিd সহ aভয্nরীণ

রাখা eবং বৃিd

বয্বহািরক aবsার

2। পিরকlনা

unিত সাধন করা

বাsবায়েন েসবা
gহণকারীেদর আেরা
সmৃk করা

সেচ

থাকেবা।আমরা unিত সাধেনর লেkয্ সহেযাগী pিত ান, সকল কিমuিনিট eবং

িমিডয়ার সে

সুসmকর্ বজায় রাখেবা।

4।মূল আয় িঠক রাখা eবং pিত ােনর িনেজs আয়েক আেরা বৃিd করা:
আমােদর pধান লkয্ pাথিমক কাযর্kম পিরচালনার মূল আয় বজায় রাখা।আমরা aিধকতর
েসবা pদােনর জনয্ আয় বৃিdর লেk আেরা নতু ন পdিত aেnষণ করেবা, যার মেধয্

4। মূল আয় িঠক রাখা
আয়েক আেরা বৃিd করা

েথেক মতামত gহণ কের সরাসির কাযর্kেম anভুর্ k করেবা।
3। কাযর্ kমতা বাড়ােত আেরা সহেযাগী pিত ানেক সmৃk করা:
আমরা aভয্nরীণ পিরকlনা pেয়ােগর মাধয্েম েসবাgহণকারী o pিত ােনর unয়ন সাধেন

সাধন করা

বয্বsাপনা eবং

eবং pিত ােনর িনেজs

আমােদর কাযর্kম আেরা সmpসারণ eবং পিরবধর্ন করার জনয্ েসবা gহণকারীেদর কাছ

aবািরত তহিবল anভুর্ k।
3। কাযর্kমতা
বাড়ােত আেরা
সহেযাগী pিত ানেক
সmৃk করা

5।পিরচালন kমতা বৃিd সহ aভয্nরীণ বয্বsাপনা eবং বয্বহািরক aবsার unিত সাধন
করা:
আমরা আমােদর কাযর্kমেক ভু ল tিট eবং ঝু িকমুk রাখেত সবর্াtক pেচ া চািলেয় যােবা।
আমরা আমােদর েসবার মান unত করার লেk কমর্ীেদর কমর্kমতা বাড়ােত সেচ

থাকেবা।

